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Er zijn veel mogelijkheden om met verkeersveiligheid binnen uw organisatie aan de slag te 

gaan. We hebben hieronder een aantal voorbeelden in verschillende categorieën op een 

rijtje gezet. De lijst is lang niet uitputtend en er zijn meer leveranciers in de markt. We 

hopen met deze menukaart een eerste stap makkelijker te maken. 

Kennis over verkeersveiligheid 

In gesprek over verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is veelal gedrag. Het gaat erom het gesprek op gang te brengen om zo 

met elkaar bewust te worden van de risico’s en mogelijkheden om deze te beperken. 

Organiseer een gesprek met medewerkers of tussen bedrijven onderling. Het ROV Zuid- 

Holland ondersteunt graag in de organisatie. 

Neem contact op met het ROV Zuid-Holland via meedoen@maakeenpuntvannul.nl 

Begin door informatie te delen 

In Zuid-Holland kwamen in 2020 831 mensen om bij een verkeersongeluk. Het aantal 

verkeersgewonden ligt in de provincie jaarlijks op circa 6.0002, dat zijn meer dan 16 mensen 

iedere dag die niet veilig op hun bestemming aankomen door een ongeval onderweg. 

In heel Nederland lieten 610 mensen het leven in het verkeer. Het betrof onder andere 23 

inzittenden van een vrachtauto of een bestelbus.1

Het aantal geregistreerde gewonden in het verkeer ligt jaarlijks op ruim 21.000 personen. 

Het gaat dan om iedere dag 58 mensen die niet veilig op hun bestemming aankomen. 

1 CBS 
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Circa 80% van alle gereden kilometers in Nederland zijn werkgerelateerd en gemiddeld 

over Europa is 40% van de ongevallen werkgerelateerd. Uit onderzoek blijkt bovendien dat 

zakelijke rijders naar eigen zeggen meer risico nemen in het verkeer: ze rijden vaker te 

hard en gaan ook vaker met te veel alcohol nog achter het stuur 3 

Deskundigen schatten in dat 90% van de ongevallen heeft te maken met gedrag.  

Verkeerscheck Veilig Verkeer Nederland 

We weten allemaal hoe het hoort in het verkeer: je focust je op de weg, zet je fietslicht 

aan, regelt een Bob en je houdt je aan de snelheid. Maar weet jij daadwerkelijk alles over 

verkeer en hoe je veilig thuis komt? Doe de Verkeerscheck en ontdek in 5 minuten hoe 

goed jij op de hoogte bent. 

Kijk op: https://vvn.nl/verkeerscheck 

Verkeerstest Veilig Verkeer Nederland 

Verkeersregels veranderen, wegen worden drukker en er verschijnen nieuwe 

vervoersmiddelen in het straatbeeld. Het is voor iedere weggebruiker belangrijk om up- to-

date te blijven. Via de verkeerstest van VVN wordt de actuele kennis getoetst. 

Kijk op: opfriscursus.vvn.nl/v/start 

MONOmeter 

Het ROV Zuid-Holland heeft de MONOmeter ontwikkelt. 5 vragen om je aan het denken te 

zetten over telefoongebruik in het verkeer. Doe de MONOmeter met cpllega’s en ga het 

gesprek met elkaar aan: wat hebben jullie nodig om verantwoord met de telefoon om te 

gaan?. 

Kijk op: https://maakeenpuntvannul.nl/monometer 

Techniek en voertuigveiligheid 

Voorkomen afleiding door social media 

Door social media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. 

Zeker als je met een smartphone aan het verkeer gaat deelnemen. Elke keer als je een 

berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg. Lezen en schrijven van berichtjes op 

je smartphone vergroot het risico op een ongeval minstens 25 keer. Gelukkig is er een 

simpele oplossing; je mobiel op stil zetten of een app installeren die voorkomt dat je bent 

afgeleid. Er zijn gratis apps beschikbaar voor Android en Apple. 

Kijk op de website: https://www.komveiligthuis.nl/mono  

Voorkomen afleiding door telefoon 

De SafeDrivePod is een complete oplossing die er voor zorgt dat het scherm van de 

smartphone volledig is geblokkeerd tijdens het rijden. Een indrukwekkende 25% van de 

totale autoschadelast wordt veroorzaakt doordat de bestuurder wordt afgeleid door zijn of 

haar smartphone. 

Meer weten? 

Neem contact op met SafeDrivePod International: 026 202 2989 info@safedrivepod.com 
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Voorkomen dode hoek ongevallen 

De Lisa2Alert dode hoek assistent voorkomt verkeersongelukken dankzij een licht- en 

geluidswaarschuwing. Het dode hoek probleem is één van de meest voorkomende oorzaken 

van dodelijke verkeersslachtoffers met vrachtwagens. Naast het waarschuwen van de 

chauffeur, is het ook belangrijk om de medeweggebruiker te waarschuwen. Dit kan met de 

Lisa2Alert dode hoek assistent. Lisa2Alert is een aanvullend systeem op de bestaande spiegels 

(en camera’s) ter voorkoming van “dode hoek” ongevallen. Het is een vanuit de praktijk 

ontwikkeld systeem met geluid- en lichtsignalen voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. 

Deze dode hoek assistent richt zich op de interactie tussen de chauffeur en de overige 

verkeersdeelnemers zodra hij rechts afslaat. De kosten van het systeem bedragen circa €400,- 

exclusief installatie. 

Meer weten? 

Neem contact op met leverancier Imbema, 088 130 66 90, info@imbema.com 

Bandenspanning op orde 

Ongeveer 0,5 % van alle ongelukken wordt veroorzaakt door verkeerde bandenspanning. Dat 

lijkt weinig, maar is best veel! Die half procent betekent namelijk enkele dodelijke 

verkeersslachtoffers per jaar en tientallen zwaargewonden. Nog afgezien van de duizenden 

kleine ongevallen met alleen maar materiële schade en overlast. 

Uit metingen van de bandenspanning van inmiddels ruim 200.000 auto’s, blijkt dat 7 % 

minimaal 1 band heeft met een veel te lage spanning en vermoedelijk een lek heeft. Betere 

bandenspanning is niet alleen veiliger, het is ook zuiniger en beter voor het milieu. 

Meer weten? 

Neem contact op met: Band op spanning, 030-230 69 10, info@bandopspanning.nl 

Fiets(verlichting) op orde 

Nederland fietst massaal, maar er zijn diverse kleine dingen niet op orde met onze fietsen. 

Denk alleen al aan goed werkende fietsverlichting. Veel mensen vergeten hun licht aan te 

zetten of de verlichting is kapot. Organiseer een verlichtingsactie op locatie. Help mensen 

herinneren aan het aanzetten van de verlichting in of bij de fietsenstalling en nodig een 

fietsenmaker uit op locatie om reparaties uit te voeren. 

Kleine zaken kunnen leiden tot grote ongelukken. Met een periodiek bezoek van een 

fietsenmaker op de zaak worden uw medewerkers geholpen om veilig onder de weg te zijn. 

Meer weten? 

We helpen je graag op weg. Stuur een mail naar: meedoen@maakeenpuntvannul.nl. 

Schade- en ongevalpreventie voor (grijze) wagenparken 

Wilt u de schadelast van uw wagenpark verminderen? Maar weet u niet waar u moet 

beginnen? Is de schadelast zo hoog dat verzekeringspremies ieder jaar weer stijgen, stijgen 

en stijgen? Hoeveel ritten moet u eigenlijk rijden om 1 x het eigen risico terug te verdienen? 

Met Prodrive Academy werkt u met specialisten in een integrale bedrijfsspecifieke aanpak aan 

het verlagen van het aantal schades. We werken samen met interne en externe stakeholders, 

stellen een verbeterplan op en begeleiden uw medewerkers, management en organisatie naar 

een beter schadebeeld en een veiligere werkomgeving.  

Meer weten? 

Neem contact op met Prodrive Academy 0320 – 284 687 of info@prodriveacademy.nl  
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Veilig rijgedrag monitoren en stimuleren 

Mobiel zonder Mobiel 

De campagne Mobiel zonder Mobiel maakt mensen bewust van gevaarlijk gedrag. Op plekken 

waar veel mensen komen (van braderieën tot evenementen, van koopavonden tot festivals), 

mengt het MzM-team zich onder het publiek en gaat het gesprek aan. Met vragen als: Gebruik 

je je mobiel wel eens in de auto of op de fiets? Wil je dat veranderen?, Waarom wil je dat 

veranderen? Hoe wil je dat veranderen?  Door het stellen van deze vragen gaan mensen zelf 

nadenken over hun gedrag.  

Het MzM-team is opvallend aanwezig, deelt flyers uit en pepermuntjes (voor een frisse blik). 

Iedere keer als we met een bezoeker van het evenement hebben gesproken, maken we samen 

een leuke foto. Met steeds een verkeersbord met de boodschap: IK ZET ‘M UIT - IK LEG ‘M 

WEG – IK VERTREK. IK BEN MOBIEL ZONDER MOBIEL.  

Deze foto delen we met toestemming via social media. Het bewustzijn van de mensen wordt 

hierdoor sterk getriggerd. Het succes is in tientallen gemeenten bewezen. De reacties zijn 

enthousiast. 

De kosten bedragen € 1.750,- per inzet van één dagdeel (4 uur) met een promoteam dat 

bestaat uit een duo en een fotograaf. Ook alle organisatorische kosten, fotografie, flyers, 

pepermuntjes, social media content en traffic en reistijd en -kosten zijn inbegrepen.  

Meer weten?  

Neem contact op met Attacom, 013 – 5443188. 

Veiligrijden.nu: veilig rijden belonen 

Veilig rijden loont, zowel voor werkgevers als werknemers. Minder schade, minder 

brandstofverbruik, minder slachtoffers en beter voor het imago. Het programma veiligrijden.nu 

stimuleert chauffeurs op een positieve manier om veilig te rijden. Als zij schadevrij rijden dan 

krijgen ze oorkondes die dat aantonen en cadeaus als beloning daarvoor. In totaal nemen 200 

bedrijven met ruim 8.000 chauffeurs deel aan dit programma. Het betreft zowel grote als 

kleinere bedrijven. De totale investering voor deelname aan dit programma bedraagt €12,- per 

chauffeur. 

Meer weten? 

Neem contact op met: Veilig Verkeer Nederland, 088 524 88 00, veiligrijden.nu@vvn.nl 

Rijgedrag monitoren 

Het voertuig is een risicovolle werkplek. Afleiding, vermoeidheid of een druk werkschema 

verhogen het risico op een ongeval. SD-Insights ondersteunt medewerkers bij het verbeteren 

van hun rijgedrag met persoonlijk advies door rijstijl data en gedragsanalyse samen te 

voegen. De rijstijl data komt van sensoren in het voertuig. 

Wekelijks bekijken coaches het gedrag. Chauffeurs krijgen aan de hand van de metingen 

inzicht in de ontwikkeling van de verschillende rijgedragingen en een score op hun rijprestatie. 

Patronen in de data worden zichtbaar: momenten op een dag, in een week of bepaalde 

locaties waar de chauffeur minder alert is. 

Meer weten? 

Neem contact op met Guido Sluijsmans, +31 6 307 309 17, info@sd-insights.eu  
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Vision: live coaching in voertuig voor veilig rijgedrag 

Schades en ongelukken veroorzaken veel leed en zijn een grote kostenpost voor 

wagenparkbeheerders. Het stimuleren van veilig rijgedrag bij medewerkers die veel onderweg 

zijn is daarom van groot belang en kan op een heel eenvoudige en betaalbare manier. Vision is 

een product van Fleet Complete: een digitale coach die bestuurders met gesproken alerts live 

coacht en zo bewust maakt van zijn of haar rijgedrag. 

Beelden van onveilige verkeerssituaties worden vastgelegd en rijscores worden bijgehouden en 

kunnen gebruikt worden voor coaching. Ook de bestuurder zelf kan de beelden terugzien, om 

zodoende te leren van zijn of haar verbeterpunten. 

Het programma is beschikbaar vanaf 22 euro per maand per voertuig (ex BTW). 

Meer weten? 

Kijk op www.fleetcomplete.nl/vision 

Demonstraties op locatie 

ValOpShop 

Fietsen in het donker zonder licht? De kans op een ongeluk schiet omhoog. Veel fietsers staan 

er niet bij stil en wagen zich op goed geluk in het verkeer.  

De ValOpShop is een ‘pop-up’-actie die de aandacht opeist. In alle vroegte of juist in de 

avondspits duiken er opvallende busjes op. Langs drukke fietspaden, bij scholen, 

bedrijventerreinen of bij sportclubs. Maar alleen als het donker is. De ‘actievoerders’ delen 

kadootjes uit aan fietsers die goed zichtbaar zijn. Met de ValOpShop wordt goed gedrag 

beloond. Heb je als fietser je licht aan? Dan mag je in de ValOpShop gratis iets leuks 

uitzoeken. Een fluoriserend hesje, een lampje, reflector of bijvoorbeeld een lichtgevend ventiel.  

Heeft de fietser geen licht? Dan installeert de mobiele fietsenmaker van De ValOpShop ter 

plekke een lampensetje. Met de ValOpShop maken we mensen bewust van het risico dat 

slechte zichtbaarheid met zich meebrengt.  

De kosten bedragen € 1.750,- per inzet. Dit is desgewenst inclusief een persbericht voor in 

lokale offline en online media. Ook alle organisatorische kosten en reistijd en -kosten zijn 

inbegrepen.  

Meer weten?  

Kijk op www.valopshop.nl of neem contact op met Attacom, 013 – 5443188. 

Ongevalsimulator 

Heeft u er wel eens bij stil gestaan hoe u zou handelen als u met uw auto over de kop zou 

slaan? Natuurlijk is dat niet het eerste waar u aan denkt als u gaat autorijden. Toch is het 

verstandig om goed voorbereid op pad te gaan, zodat u weet wat u het beste kunt doen als u 

op de kop in de gordel hangt. Verkeerd reageren in een dergelijke situatie kan onnodig letsel 
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veroorzaken. 

Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid heeft een ongevalsimulator waarmee ui u op 

een realistische manier gaat ervaren wat het i om letterlijk over de kop te gaan. 

Onder begeleiding van een deskundige instructeur leert u hoe te handelen en welke stappen u 

moet volgen om heelhuids uit de auto te komen. De simulator kan worden ingezet met een 

verkeersveiligheidstraining. 

De kosten van de simulator voor 1 dag bij u op locatie bedragen € 1.250. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid, 0342 424 357 

Remwegdemonstratie personenauto 

Wilt u uw medewerkers bewuster maken van het belang om zich aan de maximum snelheid te 

houden? Dan is dit een goede insteek. Mensen hebben namelijk vaak geen idee hoe lang de 

remweg is van een auto en hoeveel invloed snelheid daarop heeft. Met de 

remwegdemonstratie ervaren omstanders en passagiers dit ‘aan levende lijve’. We starten met 

een korte toelichting over snelheid en remweg. Medewerkers mogen dan schatten op welke 

plek de auto stil zal staan. Er worden meerdere demo’s uitgevoerd, met verschillende 

snelheden, waarbij steeds drie passagiers mee mogen rijden. Voor deze activiteit is het 

belangrijk dat er een recht wegdek van minimaal 100 meter beschikbaar is en ruimte voor 

omstanders om veilig toe te kunnen kijken. 

De kosten van deze activiteit bedragen € 500,- voor een dagdeel. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland, 088-5248800  

Remwegdemonstratie groot materieel 

Wilt u uw chauffeurs bewuster maken van het belang om voldoende afstand te houden en om 

zich aan de maximum snelheid te houden? Dan is dit een goede insteek. Ook 

beroepschauffeurs hebben namelijk vaak onvoldoende in beeld hoe lang de remweg is van hun 

voertuig en hoeveel invloed snelheid daarop heeft. Met de remwegdemonstratie wordt dit 

visueel gemaakt. 

In de opzet wordt uitgegaan van een fysieke proef met toelichting. Voor een sessie is te 

denken aan een half uur inleiding en circa drie kwartier voor de fysieke proef. Per sessie wordt 

bij voorkeur gewerkt met groepen van niet meer dan 20 personen. 

Voor de activiteit wordt gebruik gemaakt van een voertuig van de organisatie zelf. Er is tevens 

voldoende vrij wegdek nodig om de proef te kunnen uitvoeren. 

De kosten van deze activiteit bedragen € 680,- excl. BTW voor een dag. Hiermee kan dus voor 

meerdere groepen op 1 locatie de proef worden verzorgd. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland, 088-5248800  

Inzicht in veilig rijden 

Wilt u mensen bewust maken van hun rijgedrag en de veiligheid op de weg vergroten. Er zijn 

verschillende typen rijsimulatoren. Deze rijsimulatoren zijn eenvoudig te bedienen en voor één 

of meerdere dagen te huur. De simulatoren kunnen uitgerust worden met verschillende 

programma's. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met: Green Dino, 0317-467760, info@greendino.nl 
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Inzet van een rijsimulator 

In een simulator ‘rijd je auto’ en zie je voor je op de schermen wat er gebeurt. Deze simulator 

beschikt over programma’s voor alcohol, snelheid en afleiding. In alle drie de gevallen ervaart 

de deelnemer welke invloed dit heeft op de manier van rijden en hoe lang de remweg is. De rit 

wordt door de begeleider nabesproken. 

De simulator kan alleen worden ingezet op een overdekte plek. De kosten bedragen ongeveer 

€1.600,- voor een dag, afhankelijk van de duur van het gebruik en de reisafstand. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland, 088-5248800  

Inzicht in rijden onder invloed 

De bestuurder neemt plaats in een simulator en gaat op in een Virtual Reality-wereld. Daarin 

maakt deze mee welke effecten het gebruik van alcohol of drugs hebben op het rijgedrag. Er is 

zowel een auto als een fiets simulator beschikbaar. Na de rit wordt door het aanwezige 

campagneteam de ervaring nabesproken. Toeschouwers kunnen via een aangesloten televisie 

meekijken naar wat er gebeurd. De kosten van een inzet bedragen  

€ 2.000 exclusief btw voor een inzet gedurende 8 uren met daarbij een campagneteam 

van drie personen. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Responsible Young Drivers, info@ryd.nl  

Inzicht in afleiding op de fiets 

De bestuurder neemt plaats op een fiets simulator en gaat op in een Virtual Reality- wereld. 

Daarin worden de risico’s die tijdens het fietsen ontstaan door telefoongebruik (appen, bellen) 

ervaren. Na de fietsrit wordt door het aanwezige campagneteam de ervaring nabesproken. 

Toeschouwers kunnen via een aangesloten televisie meekijken naar wat er gebeurd. De kosten 

van een inzet bedragen € 2.500 (ex btw) voor een inzet gedurende 8 uren met daarbij een 

campagneteam van drie personen. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Responsible Young Drivers, info@ryd.nl 

Trainingen 

Safe & Sustainable Driving Training  

Veiligheid van medewerkers verhogen door het coachen op kennis, kunde en bewustwording. 

Dat is waar de Safe & Sustainable Driving training van Prodrive Academy voor staat. Tijdens 

de 2 uur durende training op de openbare weg leert de deelnemer een anticiperende en 

verkeersinzichtelijke rijstijl, onder 1-op-1 begeleiding van een professionele coach. Na het 

halen van het rijbewijs slijten verkeerde gewoonten in het rijgedrag. De coach zorgt ervoor dat 

de deelnemer hiervan bewust wordt. 

Een bewezen methode om ongevallen te voorkomen en brandstof te besparen met 

aanpassingen in het rijgedrag. De kosten voor deze 2 uur durende training bedragen €199,- 

per deelnemer. Het kan zowel vanaf locatie van de deelnemer als op 5 locaties door heel 

Nederland starten.  

 

Meer weten? 

Neem contact op met Prodrive Academy 0320 – 284 687 of info@prodriveacademy.nl 

mailto:info@ryd.nl
mailto:info@ryd.nl
tel:0320284687
mailto:info@prodriveacademy.nl


Vragen? > mail naar:  meedoen@maakeenpuntvannul.nl 

 

 

ADAS (rijhulp)systemen gebruikerstraining  

Auto’s worden steeds slimmer en delen van de rijtaak worden overgenomen door slimme 

veiligheidssystemen. Dit noemen we ADAS systemen, het staat voor Advanced Driver 

Assistance Systems. Hebben uw medewerkers nieuwe voertuigen met veel van deze moderne 

systemen? Zoals Adaptieve Cruise Control, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency 

Braking? Dan kan een gebruikerstraining de veiligheid van uw medewerkers flink verhogen. Uit 

onderzoek blijkt dat de kennis van ADAS (rijhulp)systemen erg laag is, ze vaak niet worden 

gebruikt en dat daardoor het veiligheidspotentieel onbenut blijft.  

Tijdens deze 2 uur durende praktijktraining in de eigen auto van de deelnemer behandelt een 

Prodrive Coach alle aanwezige systemen zodat de bestuurder veilig leert rijden met ADAS 

(rijhulp)systemen. De kosten voor deze 2 uur durende training bedragen €199,- per 

deelnemer. Het kan zowel vanaf locatie van de deelnemer als op 5 locaties door heel 

Nederland starten. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Prodrive Academy 0320 – 284 687 of info@prodriveacademy.nl 

 

Het ROV Zuid-Holland heeft in samenwerking met ProDrive een online kennismakingstraining 

ontwikkeld. Deze is te vinden op https://maakeenpuntvannul.nl/adas 

Bijspijkeren kennis verkeersregels 

Door de jaren heen zijn de verkeersregels deels veranderd en is het drukker geworden op de 

weg. Veilig Verkeer Nederland heeft de opfriscursus ontwikkeld. Daarmee frissen we de kennis 

op over (gewijzigde) verkeersregels. Ook besteden we aandacht aan kijktechniek, gedrag en 

houding in het verkeer. De cursus helpt om beter te anticiperen in het verkeer op situaties op 

de weg, waardoor de cursist een veiliger verkeersdeelnemer wordt. Er is binnen de cursus 

ruimte om praktijksituaties of vragen vanuit de medewerkers te bespreken. De kosten van 

deze cursus bedragen € 425,- en hij duurt twee uur. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland, 088-5248800  

Trainingen ongevallen voorkomen 

Geef uw medewerkers inzicht hoe ongevallen ontstaan en voorkomen kunnen worden. Het e-

driver programma van de Verkeersveiligheid Groep Nederland biedt een pakket aan dat u 

daarbij kan ondersteunen. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met De Verkeersveiligheidsgroep, 073-5231221, 

info@verkeersveiligheidgroep.nl 

DriveXperience voor jonge rijbewijsbezitter 

Voor jonge rijbewijsbezitters is de kans op een zwaar verkeersongeval vier keer groter dan 

voor ervaren bestuurders. Dit komt onder andere doordat beginnende autorijders nog weinig 

rijervaring hebben. De rijtraining is voor jonge rijbewijsbezitters t/m 24 jaar, die tussen de 

ongeveer 3 maanden en 3 jaar een rijbewijs hebben. Het is een praktijkdag waarbij de 

deelnemers inzicht krijgen in de rijstijl en tips om veiliger en rustiger te rijden. Na afloop is 

een deelnemer Xperienced Driver en ontvangt een certificaat. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met: Total Text, 06 55 37 07 54, info@thedrivexperience.nl 
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Workshop MONO, ongestoord onderweg 

Iedereen ziet het om zich heen. Telefoongebruik tijdens het autorijden. Helaas zorgt dit voor 

een toename in het aantal verkeersslachtoffers. Of u hier nu beleid op voert voor uw 

medewerkers of niet. 

De workshop MONO maakt uw medewerkers bewuster van de risico’s van telefoongebruik 

tijdens het autorijden. Aan het einde van de workshop helpen we uw medewerkers bovendien, 

bij degenen die dat willen, om een app te installeren die afleiding tijdens het autorijden 

voorkomt. De kosten voor deze workshop bedragen €400,-. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland, 088-5248800 

E-learning veilig (land)bouwverkeer 

Er gebeuren regelmatig ernstige verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen. Met veilige 

voertuigen en goed opgeleide bestuurders is dat aantal terug te brengen. Deze e- learning 

helpt u te ontdekken wat u daar zelf aan kunt doen. 

Deze e-learning kan iedereen kosteloos volgen op www.land-bouwverkeer.nl In de e- learning 

kunt u onder meer uw kennis testen over het veiliger maken van uw voertuig, het zo veilig 

mogelijk rijden en het rekening houden met de omgeving. Aan de hand van filmpjes, 

praktijkvoorbeelden en test u uw kennis over het veiliger maken van uw voertuig, het zo veilig 

mogelijk rijden en het rekening houden met de omgeving. 

Training bestuurders landbouwvoertuigen 

Landbouwvoertuigen zijn helaas vaak betrokken bij ongelukken: bij 15 procent van de 

ongelukken met dodelijke afloop in Nederland is een landbouwvoertuig betrokken. Bij een 

ongeluk met een landbouwvoertuig maakt een slachtoffer twee tot drie keer meer kans om te 

overlijden dan bij een aanrijding met een personenauto. Ongelukken met landbouwverkeer 

worden niet alleen door de chauffeur veroorzaakt, maar ook doordat andere weggebruikers te 

weinig rekening houden met de specifieke kenmerken van landbouwverkeer. 

In de training wordt ingegaan op oorzaken van ongevallen en hoe deze te voorkomen. De 

training beslaat een ruime werkdag en bestaat uit theorie en praktijk. De kosten bedragen 

375,- euro ex. BTW per cursist. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid, 0342 424 357. 

Dode hoek les verzorgen 

Veilig Verkeer Nederland organiseert dode hoek-lessen op scholen. Onderdeel daarvan is het 

geven van uitleg bij de vrachtwagen zelf door een ervaren chauffeur. En daar komt uw 

transportbedrijf om de hoek kijken. Wellicht dat, op de momenten dat het u uitkomt, uw 

bedrijf deze rol op een aantal scholen in uw omgeving op kan pakken. De chauffeur krijgt 

daarvoor een training van een dagdeel, verzorgd door Veilig Verkeer Nederland. De les op de 

scholen wordt in overleg met u gepland. Het zou mooi zijn als uw bedrijf zich hier gemiddeld 

één ochtend per maand voor in wil zetten. Daarbij gaat het om lessen op basisscholen in de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De insteek is om via lokale media deze lessen en 

daarmee ook uw bedrijf breder onder de aandacht te brengen. 

 

Meer weten? Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland, 088-524 88 38 

  

http://www.land-bouwverkeer.nl/
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Gebruikmaken van campagnes 

Gedurende het hele jaar lopen er diverse campagnes om verkeersdeelnemers te wijzen op 

veilig gedrag. Het is mogelijk om de materialen van de campagnes te gebruiken in de eigen 

organisatie. 

Maak een punt van nul 

In Zuid-Holland zetten we met elkaar in op minder slachtoffers in het verkeer. We doen dit 

met de aanpak ‘Maak een punt van nul’. Bekijk de video verkeersdeelgever: 

youtu.be/72cMONvIwtI 

 

Kijk op https://maakeenpuntvannul.nl voor alle informatie, materialen en voorbeelden van 

andere ambassadeurs. 

Dode hoek les op school 

Veilig op weg is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland in samenwerking met Veilig 

Verkeer Nederland. Veilig op weg verzorgt dode hoeklessen voor groep 7 en 8 van de 

basisschool. Onderdeel daarvan is het geven van uitleg bij de vrachtwagen zelf door een 

ervaren chauffeur. Naast de instructie met de vrachtwagen wordt ook gebruik gemaakt van 

een lesfilm. 

Wordt er op school nog geen dode hoek les gegeven? Kijk op www.veilig-op-weg.nl 

Campagnes en activiteiten ondersteunen 

Uitdragen van de boodschap 

Hoe meer mensen de boodschap van de verschillende campagnes mee krijgen hoe beter. Zet 

uw communicatiemiddelen of netwerk in om de boodschap uit te dragen. 

Denk ook aan bestikkering van auto’s of het ophangen van posters of het uitdelen van 

sleutelhangers. 

Ondersteunen van activiteiten 

Voor sommige activiteiten zijn mensen en middelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een 

fietsverlichtingsactie. U kunt helpen door met ons fietslampjes beschikbaar te stellen en ze ook 

uit te delen aan schooljeugd. Maar u kunt bijvoorbeeld ook een keer meewerken aan een 

voorlichting op school of in een wijkcentrum of tijdens open dagen of themadagen, zoals de 

Dag van de Bouw of landelijke of regionale veiligheidsdagen Denk ook aan dode hoek 

demonstraties of lessen of fietsverlichtingsacties bij scholen. 

Aan de slag? 

Kies zelf welke activiteit of inzet het beste bij uw organisatie past. 

We horen het graag als u aan de slag gaat. We besteden er dan in overleg met u aandacht aan 

op de site of in het magazine om zo ook anderen te inspireren het goede voorbeeld te volgen. 

Alleen samen kunnen we naar de nul! 

Meedoen? 

Wilt u ook een punt maken van nul verkeerslachtoffers? 

Stuur een mail met uw gegevens en uw vraag naar: meedoen@maakeenpuntvannul.nl 

https://maakeenpuntvannul.nl/
http://www.veilig-op-weg.nl/
mailto:bedrijven@maakeenpuntvannul.nl

